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Beste Lezer,
Voor u ligt de vierde editie van onze nieuwsbrief. Middels deze nieuwsbrief willen wij u graag op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen binnen ons
bedrijf. Het voorjaar kwam dit jaar, door de zachte winter, vroeg op gang . Er is
veel werk verzet om de gewassen netjes in de grond te krijgen. Ook wij hebben
als loonbedrijf niet stil gezeten en is er voldoende te melden. Mocht u na het lezen
van deze brief nog vragen hebben, laat het ons weten!

Suikerbieten teelt
Vanaf komende seizoen kunnen wij een overlaadwagen inzetten in de
suikerbieten. De overlaadwagen is oorspronkelijk een Gilles RB-310
bietenlader. Alle onderdelen voor het laden en reinigen zijn er af gehaald. De overlaadwagen staat op drie paarwielen. Twee onder de
laadbak en 1 onder de cabine. De achterste banden zijn 105 cm breed
en de midden en vooras zijn 75 cm breed. Hierdoor is de overlaadwagen niet alleen een verbetering onder natte omstandigheden maar
ook zeker in drogere tijden. We hebben verschillende opties om uw
bieten af te voeren. We kunnen ze in de hoop storten of overladen in
uw kieper met als voordeel dat de weg schoon blijft. Wilt u meer weten over de mogelijkheden neem contact met ons op.
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Rijenbemesting
Precisiebemesting gaat een steeds grotere rol spelen. De granulaat is
een microgranulaat die stikstof, fosfaat, zwavel en zink bevat. Deze
startmeststof stimuleert de eerste groei van gewassen. De granulaat
wordt bij poten toegediend met een granulaatstrooier, direct in de
plantvoor. Deze ultieme vorm van rijen bemesting garandeert een
snellere en egale start van de gewasgroei. Dit vertaalt zich haast altijd
in een hogere opbrengst en kwaliteit. Wij kunnen inmiddels rijenbemesting toepassen in de plantuien, aardappels en knolselderij.
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Uienteelt
Voor de oogst van de uien hebben we geïnvesteerd in een extra rooi set.
Deze set zal worden ingezet in de piekperiodes. Voor het laden van uien
zijn wij inmiddels in bezit van een nieuwe lader. Deze lader is voorzien
van uienopname met rol, brede lange transporteur waar de snelheid
traploos van regelbaar is en een egelband.

Graan/graszaad teelt
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Wij verzorgen graag de oogst van
tarwe en graszaad voor u. Voor
graszaad hebben wij dit jaar geïnvesteerd in twee twee zwads matjes
en een drie zwads mat. We kunnen
nu diverse breedtes oogsten.
Daarnaast blijven we tarwe oogsten
met 5 combines.
Diverse
Dit jaar hebben we extra geïnvesteerd in een Valtra N163 vario met 170 pk.
Deze wordt gebruikt voor het knolselderij planten en aardappelsrooien. Tevens hebben we deze tractor uitgevoerd met een GPS system.

Onze website is nog steeds in ontwikkeling. Verder kunt u ons volgen op
facebook en twitter. Hier plaatsen we regelmatig korte berichtjes en
foto’s van de werkzaamheden die op dat moment actueel zijn
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